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Aktuális hírek 
 

Köszönetnyilvánítás 
 
Ezúton is köszönetet mondunk egyéni és jogi tagjainknak, akik 
az Egyesület munkáját elismerve, 2022-ben, adománnyal, eseti 

tagdíj befizetéssel is támogattak bennünket. 
 

* * * 
 

A TMTE Alapszabályának módosítása 
 
A TMTE Vezetősége a 2022. május 17-i Tisztújító 
Küldöttközgyűlés elé terjesztette az Egyesület Alapszabályának 

módosítását. A változtatás kezdeményezésének célja az volt, 
hogy az új Alapszabály jobban igazodjon az Egyesület jelenlegi 
helyzetéhez és a hatályos jogszabályokhoz. Ennek keretében 
egyebek között meghatározásra került a vezető tisztségviselők 
és testületek létszáma és rendelkezett arról is, hogy az eddigi, 
küldötteken alapuló közgyűlések helyett ezentúl az egész tagság 
részvételén alapuló közgyűlés az Egyesület legfelső döntéshozó 
szerve.  
 
Az Alapszabály módosítását a Tisztújító Küldöttközgyűlés 
egyhangúlag elfogadta és 2022. október 04-i végzésében az 
Országos Bírósági Hivatal is jóváhagyta. 
 
Az új Alapszabály a https://tmte.hu/wp-
content/uploads/2022/12/TMTE_Alapszabaly_220517_egyseges
_alairt_tomoritett.pdf linken olvasható, letölthető. 
 

* * * 
 

Vezetőségválasztás   
2022. május 17. 

 
Tekintettel arra, hogy a 2018-ban 4 évre megválasztott 
vezetőség mandátuma ebben az évben lejárt, az Egyesület 
tagságának új vezető tisztségviselőket kellett választaniuk. Az 
Egyesület Dr. Való Gábor vezetésével egy jelölőbizottságot kért 
fel az újonnan megválasztandó tisztségviselők személyére 
vonatkozó javaslat megtételére, figyelembe véve azt is, hogy a 
TMTE eddigi elnöke, Dr. Pataki Pál nem kívánta újból jelöltetni 
magát.  
 

A jelölőbizottság javaslata alapján a 2022. május 17-i Tisztújító 
Küldöttközgyűlés 4 évre megválasztotta az új tisztségviselőket:  
 

elnök: Dr. Csanák Edit DLA, az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara kutatási 
dékánhelyettese, a Terméktervező Intézet igazgatója;  
 

alelnökök: Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia, az INNOVATEXT 
Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Könnyűipari Szövetség elnöke és 
Mayer Valéria, a Supermoda Kft. tulajdonos-ügyvezetője;  
 

Intéző bizottság:  
Ameyné Viola Beatrix, az Otto Kühnen GmbH & Co. munkatársa,  
Benczik Judit, a MOME tanára,  

Deme Gabriella, az ADEKA Consulting tulajdonosa,  
Kutasi Csaba igazságügyi szakértő,  
Lázár Károly, a Magyar Textiltechnika főszerkesztője,  
Dr. Medgyessy Ildikó, az Elegant Design Zrt. cégvezetője,  

Medgyessy Ildikó Mónika, az Elegant Design Zrt. 
vezérigazgatója,  
Dr. Papp-Vid Dóra DLA, az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetvédelmi Kara Terméktervező 
Intézetének kutatási igazgatóhelyettese,  
Polgár Bálint, a Masterplast Medical Kft. termékfejlesztési 
menedzsere,  
Dr. Révész Eszter DLA, docens, a Metropolitan Egyetem 
oktatója,  
Szabóné Szitha Hedvig, a Coats Magyarország Kft. munkatársa,  
Dr. Való Gábor műszaki szakértő;  
 

Ellenőrző Bizottság:  
Dr. Császi Ferenc (elnök),  
Dr. Recskiné Dr. Borsa Judit,  
Vincze Gabriella;  
 

Etikai Bizottság:  
Lukács Jánosné (elnök)  
Bencze Noémi,  
Groszmann Tibor 
A Tisztújító Küldöttközgyűlés döntött arról is, hogy a leköszönő 
tagok közül 
Dr. Pataki Pál – Tiszteletbeli Elnök 
Tálos Jánosné – Tiszteletbeli EB tag 
Dr. Szoboszlai István Attila – Tiszteletbeli EB tag 
 

címen kapjon. 
 

* * * 
 

Egyesületi szakmai elismerések 2022-ben 

 
2022. május 17-i a Tisztújító Küldöttközgyűléshez kapcsolódó 
szakmai program keretében adtuk át az Egyesület idei 
elismeréseit. 
 
Idén 11 szakember emléklapjával bővült a SZELLEMI 
ÖRÖKSÉGÜNK EMLÉKALBUM.  
 
A 2022-ben az Emlékalbumba bekerült új személyek:  
1. Dr. Baráth Hajnal  
2. Bencze Károly (posztumusz)  
3. Dávid István  
4. Haimann Péterné  
5. Dr. Kocsis József (posztumusz)  
6. Dr. Kossár Lajos  
7. Somlyai Árpádné  
8. Széll János  
9. Tálos Jánosné  
10. Vajk Éva  
11. Varga Vilmos  
 

 

S Z J A   1 % 
 
2022-ben (a 2021. évi adóbevallások alapján) a NAV 139.436 Ft-ot utalt a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) 
számára az állampolgárok SZJA 1%-os felajánlásából.  
 
A kapott összeget a TMTE közhasznú és felnőttképzési tevékenysége költségeinek részbeni fedezésére fordítottuk. 
 
Ezúton köszönjük az Egyesületünket támogató állampolgárok felajánlását és kérjük támogatásukat 2023-ban is! 
 

Köszönettel: TMTE Vezetősége 

https://tmte.hu/wp-content/uploads/2022/12/TMTE_Alapszabaly_220517_egyseges_alairt_tomoritett.pdf
https://tmte.hu/wp-content/uploads/2022/12/TMTE_Alapszabaly_220517_egyseges_alairt_tomoritett.pdf
https://tmte.hu/wp-content/uploads/2022/12/TMTE_Alapszabaly_220517_egyseges_alairt_tomoritett.pdf
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Az Egyesület - szerény lehetőségeihez mérten - saját maga is 
igyekszik elismerni azoknak a szakembereknek a munkáját, akik 
sokat tesznek a TMTE által képviselt ágazatokért, illetve 
önkéntes munkával tevékenyen részt vesznek az egyesület 
munkájában.  
 

„Textilipari fejlesztéséért” érmet, melynek elnevezése a 
család beleegyezésével 2021-től Prof. Dr. Rusznák István 
Emlékéremre bővült: 
Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília  
Dr. Pataki Pál (16 év után leköszönő Elnök) kapta.  
 

„Kiváló Egyesületi Munkáért” éremmel kitüntetettek az idén: 
Deme Gabriella  
Somlai Péter   
Tálos Jánosné voltak. 
 

Ezúton is köszönjük a munkájukat és gratulálunk az 
elismeréshez. 

 

* * * 
 

75 éves a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület és 
a Magyar Textiltechnika folyóirat 

 

1948. június 29-én tizennégy tudományos egyesület 9.500 
tagját tömörítve létrejött a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége (MTESZ), mintegy a Magyar Mérnökök 
és Technikusok Szabad Szakszervezete 1945. január 18-tól 
1948. június 27-ig tartó működését követve. 
 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) 1948. 
szeptember 20-án tartotta alakuló kongresszusát, az MTESZ-hez 
csatlakozva. Budapesten először a terézvárosi, egykori Érsek 
(ma Pethő Sándor) utcában kezdte működését az egyesület, 
majd a belvárosi Reáltanoda utcába költözött 1950 körül. A 
tevékenységét a pamutfonó-, pamutszövő-, textilvegyész-, len-
kender-, selyem-, kötszövő-, rövidáru- és ruházati-, ill. 
ipargazdasági (elődje az Üzemszervezési és Tervgazdálkodási 
Bizottság volt) szakosztályokba tömörült tagsággal folytatta. A 
központi Minőség Bizottságot pedig hamar követte az 
Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző (később Minőségszabályozó 
és Anyagvizsgáló) szakosztály létrejötte, és megalakult az 
Energia- és Gépészeti Szakosztály.  
 

1957-ben nagy lendülettel újjászerveződött az egyesületi élet. 
Ebben az évben a Szabadság téri - volt Tőzsdepalotában - 
kialakított Technika Házában kapott helyet a TMTE is. Az 1948-
ban alapított Magyar Textiltechnika folyóirat (amely 2008 
félévétől online érhető el) mellett további szaklapok jelentek 
meg. A Textilipari Könyvtár sorozat keretében félszáznál több 
kötettel bővült a szakirodalom az évek során. Sorra alakultak 
szakmai- és területi csoportok, klubok, alosztályok, ill. az üzemi 
csoportok. Megalakult a Fiatalok Bizottsága, amelynek számos 
rendezvénye közül az évente megrendezésre kerülő Fiatalok 
Kőszegi Tanácskozása emlékezetes. 
 

1970-ben a főváros központjában elhelyezkedő Anker köz 1. sz. 
alá költözött az egyesület. A MTESZ Oktatási Bizottságához 
hasonlóan annakidején megalakult a TMTE képzéssel foglalkozó 
szervezete is, amely több éve nyilvántartásba vett felnőttképző 
intézményként tevékenykedik. Többek között az OKJ-s 
Kelmefestő, vegytisztító, mosodás ill. Textiltisztító és 
textilszínező szakmunkásképzés, valamint a 2021-től 
Textiltisztító és textilszínező szakképesítésre felkészítő képzés 
sikeres elvégzésével összesen több mint száz fő szerzett 

államilag elismert szakmunkás, ill. 2022-től képesítő 
bizonyítványt.  
 
Az 1988-89-es években megindult privatizáció az egyesület 
tagságára és létszámára is erőteljesen kihatott. Több 
szakosztály, területi- és üzemi csoport sajnálattal beszüntette 
tevékenységét. 1989 decemberében a MTESZ Budapest II. 
kerületi, Fő utcai székházába (korábbi Könnyűipari Minisztérium 
épülete) költözött a TMTE. 1990-ben a TMTE-t önálló jogi 
személyiségű társadalmi szervezetként vették nyilvántartásba, 
megkezdődött az önálló gazdálkodás. Az ipari háttérbázis döntő 
leépülésével nem volt könnyű a működési feltételek alapjául 
szolgáló anyagi forrásokat előteremteni, főként az eredményes 
támogatásokkal és hasznos pályázatokkal sikerült megőrizni az 

egyesület biztonságos fennmaradását, amely 1998 óta 
közhasznú szervezetként működik. 
 

2008-ban az egyesület a megalapításának 60. évfordulója 
alkalmából a megbecsülés és elismerés szándékával „Szellemi 
Örökség” címmel emlékalbumot nyitott. A minden évben 
gyarapodó emlékalbumban már kétszázat meghaladó 
szakember méltatása szerepel. 
 

Idővel a Fő utcai épület tulajdonosa (MTESZ) már nem tudta 
biztosítani az alapvető működési feltételeket, így az épületből 
sorra kénytelenek voltak kiköltözni az egyesületek. 2010. 
novemberétől a Budapest, XIV., Thököly út 58-60. sz. alatt, a 
Magyar Iparszövetség székházában, majd egy zuglói 
magánlakásban működött tovább az egyesület. 2017. év elejétől 
a Budapest, I., Hattyú utca 16. sz. alatt, a Magyar Kémikusok 
Egyesülete mellett - az általuk - biztosított székhelyen 
tevékenykedik a TMTE. A Nemzetközi Technológiai Platformhoz 
csatlakozva valósult meg egyesületünk kidolgozásában a 
„Nemzeti Technológiai Platform a textil és ruhaipar 

megújításáért” (TEXPLAT). Az Európai Unió az ún. SET- Saving 
Energy in Textiles (Textilipari Energia Csökkentés) projektében 
eredményesen vett részt a TMTE. Az egyesület további 
projektekbe is bekapcsolódott. Többek között a GINOP-5.3.5-
18-2019-00135 „A munka jövője a ruha és textilipari ágazatban 
(tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, 
automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az 
idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra)” 
címmel támogatást nyert egyesületi program megvalósítása 
említhető. Külső szakmai partnerként közreműködtünk az 
MKSZ-BDSZ 2020 júniusában indult GINOP-5.3.5-18-2018-
00048 „A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a 
fenntarthatóság fejlesztése a ruházati termék gyártása 
ágazatban” projektében. 
 

* * * 
 

Felhívás a Szellemi Örökségünk album további bővítésére 
 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület – 
megalapításának 60. évfordulója alkalmából 2008-ban – a 
megbecsülés és elismerés szándékával – „Szellemi Örökség” 
címmel emlékalbumot nyitott, amelyben azoknak a 
tagtársainknak kíván egy-egy lapot szentelni, akik a textil-, 
textilruházati és textiltisztító ipar kutatási, fejlesztési, oktatói, 
minőségügyi, ipar- és vállalat/vállalkozás irányítási területein 
kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is 
elismert életpályát mondhatnak magukénak.  
 

Az emlékalbum köztudottan évenként bővül. Az újabban 
megörökített személyeket minden évben a TMTE 
küldöttközgyűlésén köszöntjük az életpálya bemutatásával és a 
Szellemi Örökség album lap másolati példányának ünnepélyes 
átadásával. Az egyesület új honlapján (www.tmte.hu) a 

„kiadványok”-nál elérhető az eddig az albumban megörökítettek 
méltatásának digitalizált változata (ABC sorrendben, 
folyamatosan).  
Az album további bővítéséhez az alábbiak szerint várunk 
javaslatokat, adatokat a megörökítendő személyekről:  
- tanintézmény(ek)ben folytatott tanulmány(ok) és 

végzettség(ek) felsorolása,  
- munkahely(ek), munkakör(ök), 
- szakmai oktatási tevékenység(ek), 
- publikációk (hol, milyen témákban - nem tételesen csak a 

főbbek kiemelésével),  
- szakmai előadások (hol, milyen témákban - nem tételesen 

csak a főbbek kiemelésével),  
- egyéb – főként szakmai - közéleti tevékenység megemlítése,  
- magasabb kitüntetések, egyesületi elismerések,  
- TMTE tagság kezdete, esetleges egyesületi funkció, 

bekapcsolódás a munkába (szakosztály),  
- továbbá egy digitalizált arckép fotót is kérünk.  
   Újabb személyek pályájának, eredményeinek megörökítésére 

bárki tehet javaslatot, az illető tevékenységének fentiek 
szerinti bemutatásával. A titkarsag@tmte.hu e-mail címre 
várjuk folyamatosan, legkésőbb 2023. április 20-ig a 
javaslatok beküldését, amelyek alapján a TMTE Szellemi 
Örökség Bizottsága tesz javaslatot az illető pályájának 
megörökítésére. 
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Nemzetközi és hazai rendezvények 
 

Tájékoztató szakmai kiállítások elhalasztásáról 
EU FashionMatch 12.0 @ Modefabriek 

 
Ismét személyes jelenléttel zajlik az amsterdami EU 
FashionMatch 12.0 @ Modefabriek – már lehet regisztrálni a 
2023-as év első nagy divatipari rendezvényének 
nemzetközi üzletember találkozójára! 
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. az 
Enterprise Europe Network magyarországi konzorciumvezető 
partnereként szíves figyelmébe ajánlja az Amszterdam 
Divathét keretében megszervezésre kerülő nemzetközi 
üzletember találkozót. Az esemény célja, hogy a hazai divatipari 
gyártó-, termelő vállalkozások üzleti partnereket találjanak a 
résztvevő 20 ország vállalkozóiból.  
Az idén személyes jelenléttel, fizikai formában szervezett 
tárgyalásokra az EU Fashion Match 12.0  platformon lehet 
regisztrálni angol nyelven. 

Dátum: 2023. január 22. vasárnap és január 23. hétfő (10.30-
17.30 között) 
Helyszín: Modefabriek at Amsterdam RAI, Europaplein 8, 1078 
GZ – Amsterdam. 
A tárgyalások: 1-1 tárgyalásra 30 perc áll rendelkezésre 
A regisztráció és a Modefabriek kiállítási belépő, valamint a 
tárgyalások lebonyolítása a helyszínen, minden b2b 
platformon regisztrált és üzleti találkozóval rendelkező 
résztvevőnek díjmentes. 
A rendezvényre való kiutazást és ottani szállást a 
résztvevők maguk intézik és finanszírozzák. 
Az esemény célközönsége: 

 Divattervezők / Stylistok 

 Feltörekvő divatcégek és márkák (ruházati cikkek/divatos 
kiegészítők), induló vállalkozások. 

 Textil és kiegészítők gyártásával foglalkozó vállalatok és 

kis- és középvállalkozások. 

 kiskereskedők, forgalmazók, értékesítési ügynökök, 

divatüzletek. 

 E-kereskedelmi platformok 

 PR ügynökség, coaching, marketing és üzleti tanácsadók 

 Vásárlók / kereskedelmi ügynökök 

 Egyetemek / K+F intézmények, amelyek új partnerségeket 

keresnek 

 Újrahasznosítás (kémiai és mechanikai) és szelektálási 

szolgáltatások 

 Divatipari szolgáltatók 

Amennyiben segítségre van szüksége a regisztrációhoz vagy az 
üzleti ajánlatok megfogalmazásához, tárgyalások foglalásához 
keresse Czagány Melindát, az Enterprise Europe Network Észak-
magyarországi koordinátor / tanácsadóját az alábbi 
elérhetőségek egyikén: Tel: +36 (20) 239-5860, e-mail: 
czagany.melinda@hepa.hu 
 

* * * 
 

BÚTOR - LÁMPA - LAKÁSTEXTIL Kiállítás 
Budapest – BOK Csarnok 

 
A TMTE szakmai támogatásával 2023. február 24. és 
26. között megrendezésre kerül az első 

 
BÚTOR - LÁMPA - LAKÁSTEXTIL Kiállítás. 

 
Helyszín a budapesti BOK (egykori SYMA) Csarnok. 
 
A kiállítást szakmai programok is gazdagítják: országos textiles 
nagykereskedői-viszonteladói partnertalálkozó, aktuális 
„textiles” témájú előadások, kerekasztal beszélgetések teszik 
színessé az eseményt. 
Az eseményről az alábbi linkeken további információk 
olvashatók: 
http://www.butor-lampa-textil-kiallitas.hu 
https://www.canva.com/design/DAE7dLsu7vQ/view  
 
A szervezők2022. január 30-ig még fogadják Kiállítók 
jelentkezését is. 
A rendezvényről további információ kérhető a 
marketing@homeinfo.hu e-mail címen, vagy a + 36 30 205 
3945-ös telefonszámon veheti fel a kapcsolatot a szervezőkkel.  
Találkozzunk a kiállításon! 
 

 

Felnőttképzés 
 

Az első 07233004 Textiltisztító és textilszínező 
szakképesítésre felkészítő képzés sikeres 

képesítővizsgákkal lezárult 
 
A 2021. októberében indult képzésen 14 fő folytatta 
tanulmányait. Az elméleti oktatás előadói Saskőy Attila, majd 
Hernek Ferenc (tisztítástechnológia) és Kutasi Csaba 
(textiltermék-ismeret és színezéstechnológia) voltak. A 
gyakorlati foglalkozásokat Kovács Zita (tisztítástechnológia), 
valamint Burján Csabáné és Fidel József (színezéstechnológia) 
vezette. Munkájukat ez úton köszönjük. 
 
A Textiltisztító és textilszínező képesítés képzési programja - a 
https://ikk.hu/hirek/programkovetelmenyek-nyilvantartasa 
elérhetőségen, a 6. Feldolgozóipai képzések között, a Textil-, 

ruha-, cipő- és bőripari képzéseknél megtalálható 
programkövetelmény alapján - három modulból épült fel: 
- Textiltermék-ismeret [szálasanyagok és tulajdonságaik, 

fonalak, textilalapanyagok (szövetek, kötöttkelmék, 
nemszőttkelmék) és kikészítésük, kellékek, ruházati 
bőrök, szőrmék, darabszőnyegek; egyszerűbb 
anyagvizsgálatok (pl. nyersanyagösszetétel azonosítási 
módok, területisűrűség meghatározás, méretváltozási- 
és színtartósági vizsgálatok stb.)]. 

- Tisztítástechnológiai- és gépüzemeltetési ismeretek 
(szennyeződésfajták, vízminőségi tényezők, vegyszerek 
és segédanyagok ismerete, tisztítóüzemi alapgépek és 
kiegészítő berendezések ill. ezek kezelése; mosófürdők 
manuális összeállítása és az automata adagolók 
kezelése, munkahelyi biztonság és egészségvédelem, 
textiltermékek minőségmegóvása és -ellenőrzése, 
ügyfélforgalmi ismeretek). 

- Színezéstechnológiai-ismeretek (nyersanyagösszetétel szerinti 
színezhetőség és átszínezhetőség, vízminőségi kritériumok, 
színezékek, vegyszerek és segédanyagok ismerete, 
színezőüzemi alapgépek, szárító berendezések és kezelésük, 
szakmai számítások, színezőfürdők összeállítása, munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem, termék minőségmegóvása és 
színhűségellenőrzése, színtartóságvizsgálat és igény szerinti 
utánkezelés).  

 
A Textiltisztító és textilszínező képzés (elmélet + gyakorlat) 
ideje összesen 320 óra. 
 
Az elméleti képzés Budapesten a TMTE székhelyén (1015 
Budapest, Hattyú u. 16., II. em. 7.) kéthetente heti egy napon 
folyt, a gyakorlati foglalkozásokra (elmélet utáni héten egy nap) 

a Top Clean Hungária Kft. Ametiszt Budagyöngye Üzletházbeli 
tisztítószalonjában ill. a Sinka és Társa Kft.-ben Újpesten került 
sor, kihelyezett gyakorlati képzésként üzemlátogatással együtt. 
 
Az egyes modulok befejezése után szummatív értékeléssel és 
próba projektfeladatok megoldása alapján a - a felnőttképző 
TMTE - értékelte a hallgatók ismeretelsajátítását. A 
szakképesítési követelmények teljesítése alapján a felnőttképző 
intézmény igazolásként tanúsítványt állított ki. Ennek alapján 
lehetett 14 fő hallgatót az akkreditált vizsgaközpont - 
esetünkben a Budapesti Független Komplex Vizsgaközpont 
(1134 Budapest, Szabolcs utca 27.) - által szervezett képesítő 
vizsgára bocsátani. 
 
A 2022. november 30-án és december 7-én sorra került 
képesítővizsgák tevékenységei a következők voltak: 
 

https://fashionmatch-12thedition.b2match.io/
https://fashionmatch-12thedition.b2match.io/signup
https://fashionmatch-12thedition.b2match.io/signup
mailto:czagany.melinda@hepa.hu
http://www.butor-lampa-textil-kiallitas.hu/
https://www.canva.com/design/DAE7dLsu7vQ/view
mailto:marketing@homeinfo.hu
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1. Írásbeli vizsga (november 30-án a Budapesti Független 
Komplex Vizsgaközpontban): Textiltermék-ismeret, 
tisztítás- és színezéstechnológia, ill. gépismeret tárgyú 
összevont feladatsor megoldása. 
 
A vizsgázó a textiltermék-ismeret tudásáról számolt be, továbbá 
a tisztítás- és színezéstechnológia, ill. a gépismeret tudását 
bizonyította a feladatsor megoldásával. A tesztfeladatok a 

szakmai tudás, az összefüggések ismeretét, a vonatkozó 
számítási feladatok pontos elvégzését, a tudás alkalmazását, és 
az önálló döntés meghozatalának képességet mérték. 
 
A tesztfeladatsor 25 kérdésből állt, ezek között alternatív és 
többszörös feleletválasztás, igaz-hamis állítás eldöntése, 
feleletválaszok párosítása, ábrafelismerés, valamint rangsoroló 
feladat szerepelt. 
 
Az írásbeli vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő 
vizsgán belül: 30 % 
 
2. Projektfeladat, amely két egységből állt: Tisztítási 
tevékenység végrehajtása és laboratóriumi színbeállítási 
feladat megoldása (a gyakorlati feladatok végrehajtása 
után azok szóbeli bemutatása). 
 
A projektfeladatokkal kapcsolatos vizsgatevékenység 
aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %. 
 
2.1. Színezési tevékenység (november 30-án a Sinka és Társa 
Kft.-ben): Pamutkelmén laboratóriumi színbeállítás, reaktív 
színezlékkel megadott színminta alapján. 
   Szóbeli kérdéseket a vizsgabizottság tagjai az alábbi 
témakörökben tehettek fel: 
- a biztonságos színezőfürdőkészítés kritériumai, 
- a reaktív színezékfürdők eltarthatóságának szempontjai, 
- a színezésnél felhasznált vegyszerek hatásmechanizmusa 

(magyarázat kérhető), 
- a szükséges laboratóriumi színezőberendezés biztonságos 

kezelése, 
- felmerülő színtartósági eltérés javításának kémiai technológiai 

lehetősége. 
Ez a vizsgarész projektfeladatok egységén belül 40 %-ot 
képviselt. 
 
2.2. Tisztítási tevékenység (december 7-én a Top Clean 
Hungária Kft. Ametiszt Budagyöngye Üzletházbeli 
tisztítószalonjában): Konkrét szennyezett textiltermék 
foltkezelése, kezelési útmutató szerinti nagyüzemi mosása vagy 
vegytisztítása, befejező műveletek végrehajtása.   
   Szóbeli kérdéseket az alábbi témakörökben tehettek fel a 
vizsgabizottság tagjai: 
- a biztonságos vállalhatóság kritériumai, 
- az adott foltkezelési módszer és tisztítástechnológia 

kiválasztása (indoklással), 
- a felhasznált vegyszerek és segédanyagok 

hatásmechanizmusa, 
- a szükséges gépek biztonságos kezelése, 
- a felmerülő hiányosságok kiküszöbölési lehetősége. 
 
Ez a vizsgarész projektfeladatok egységén belül 60 %-ot 
képviselt. 
 
A korábbi vizsgabizottsági összetétele és a funkciók is 
megváltoztak. 
- Vizsgafelügyelő: Nem vesz részt konkrétan a vizsgáztatás 

folyamatában, a vizsgaeredmény döntési folyamatában; 
feladata a vizsgafeltételek és vizsgadokumentumok 
ellenőrzése, a hallgatók tájékoztatása a szabályokról, továbbá 
vezeti a vizsgát, felügyeli a vizsga folyamatának 
jogszerűségét, felügyeli a jegyzőt, ellen jegyzi az értékelési 
dokumentumokat, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet. 

- Mérést végző tag: Követelmény, hogy a megbízás 
időpontjában a szakma ismeretkörében oktasson; feladata az 
írásbeli- és a projektfeladat lépései megvalósításának 
ellenőrzése, eredmények rögzítése. 

- Értékelést végző tag: Nem vehet részt a mérés (vizsgáztatás) 
folyamatában; a mérést végző tagtól kapott eredmények 
alapján elvégzi az értékelést, az értékelés eredményét 
bemutató dokumentumot (vizsgafelügyelő ellenjegyzése után) 

továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének. 
 
A képesítő vizsga minősítését az egyes vizsgatevékenységek 
képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott 
értékelési súlyarányának megfelelően kellett kiszámítani. 
Amennyiben bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen, 
akkor sikertelen a képesítő vizsga. A képesítő 
vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a 

megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte. A 
minősítés során 50-60% elégséges (2), 61-70% közepes (3), 
71-80% jó (4), 81-100% jeles (5). A képesítő vizsga 
eredményét az akkreditált vizsgaközpont kihirdette, a többség 
jeles, a többiek jó minősítéssel kaptak Textiltisztító és 
textilszínező képesítőbizonyítványt. 
 
A gyakorlati képzőhelyeket biztosító vállalkozások vezetőinek és 
oktató munkatársaiknak köszönjük a lehetőséget, így a Top 
Clean Hungária Kft. ügyvezetőjének Dr. Varró Tamás úrnak, a 
Sinka Társa Kft. tulajdonos ügyvezetőjének Sinka József úrnak.  
Hasonlóan köszönjük a Szőnyegtisztító Kft. ügyvezetőjének Holl 
Kornél úrnak az üzemlátogatás lehetőségét. Hernek Ferenc 
szervezésben igen hasznos volt a Corinthia Hotel mosodájának, 
a Bethesda Kórház textiltisztító részlegének, ill. az 5asec fóti 
tisztítójának megtekintése. Varga Vilmos (Christeyns Kft.) 
textilhigiéniai szakértő úrnak köszönetet mondunk a hordozható 
laboratóriumi bemutatóért, ami rendkívül felkeltette a hallgatók 
érdeklődését. 
 
A következő 07233004 Textiltisztító és textilszínező 
szakképesítésre felkészítő felnőttképzés várhatóan 2023. 
I. negyedévében indul megfelelő számú jelentkező - 
minimum 10 fő – esetén. Bővebb információ a 
www.tmte.hu honlapon a „képzések”-nél lesz majd 
elérhető. 
 

* * * 
 

Textilipari ismeretek – Korszerű textilanyagok és 
technológiák blended-learning képzés 

 
A TMTE a 2022-ben lebonyolított első sikeres tréningjét 
követően 2022. november 30. - 2023. január 30. közötti 
időszakban ismét megrendezi. 
 
A korszerű alapismereteken kívül, többek között az újszerű 
nyersanyagok, technológiák, innovatív és korszerű 
textilszerkezetek, környezetkímélő eljárások, beszerzéssel 
kapcsolatos műszaki kérdések, a minőségmegvalósítás és a 
fogyasztóvédelem aktuális tudnivalói kerülnek a képzés 
előterébe.  
 
A TMTE által fejlesztett és az aktualitásokkal folyamatosan 
kiegészített „Textilipari ismeretek” e-learning tananyag tíz 

részre tagozódik (számos ábrával, fényképpel, 
magyarázatokkal):  
1. Bevezetés 
 A textilipar feladata, kapcsolata a ruházati iparral 
2. Szálasanyagok 
 Természetes eredetű szálak, rostok (pamut, len, gyapjú 

stb.), mesterséges szálak (viszkóz, poliészter, poliamid stb.) 
és főbb tulajdonságaik 

3. Fonalak és cérnák jellemzői, előállítása 
 (pamut-, gyapjú- és keverékfonalak; fonalak finomsága); 

szintetikus szálak terjedelmesítése; cérnázás 
4. Kelmeképző és egyéb kapcsolatos eljárások  
 Szövetek, kötött- és nemszőtt-kelmék képzése, 

tulajdonságai, felhasználása 
5. Textilkikészítési ismeretek 
 Fehérítés, színezés, színnyomás, végkikészítés 
6. Innovatív textíliák, összetett textilszerkezetek 
 Műszaki textíliák (sport területén, védelem és biztonság 

területén,egészségügyben), smart textíliák stb.); ruházat-
fiziológiailag optimális szerkezetek 

7. Anyagvizsgálatok 
 Mérhető minőségjellemzők műszeres vizsgálata, amellyel pl. 

a hordásnál fellépő hatásokkal szembeni viselkedés előre 
meghatározható 

8. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás 
 Környezetkímélő gyártási eljárások; textíliák ártalmatlansága 

http://www.tmte.hu/
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9. Beszerzéssel kapcsolatos ismeretek 
 A rendeltetési célhoz szükséges követelmények elérése a 

szakmailag megalapozott előírásokkal 
10. Fogyasztóvédelem, jellegzetes reklamációk 
 Címkézés (textíliák kezelési jelképei; az összetétel megadás 

szabályai); szavatosság és jótállás; minőségi reklamációk 
megelőzése, kezelése. 

 

Az egyes témaköröket tesztjellegű, ellenőrző kérdéssor zárja 
automatikus értékeléssel. 
A jelentkezők elektronikusan megkapják e-learning tananyagot 
az ellenőrző kérdéssorokkal. 
Az ismeretelsajátítás egyéni tanulással folyik, az e-learning 
tananyag feldolgozásával és az egyes témakörökhöz tartozó 

ellenőrző kérdéssorok megoldásával. A képzés keretében 2 
alkalommal szakértő kollégánk online konzultációt is tartunk, 
2023. január 12-én és 19-én 9 órától. 
 

A képzésen való részvételt többek között szakoktatók, textil- és 
textilruházati gyártók, értékesítéssel foglalkozók (beszerzők, 

kereskedők, forgalmazók), tisztító szolgáltatást végző 
vállalkozások számára ajánljuk. 
 

Azon képzésen résztvevők számára, akik a trénig zárásáig 
(2023. január 30.) az e-learning tananyaghoz tartozó egyes 

ellenőrző kérdéssorokat 60%-ban helyesen válaszolják meg, 
valamint legalább egy online konzultáción részt vesznek (azaz a 
képzést sikeresen elvégezték) tanúsítványt kapnak. 
 

A jelen képzés az IFKA által értékelt és minősített szakmai 
képzés, melynek elvégzése mind a GINOP-1.2.14-20, mind 

pedig a VEKOP-1.2.7-20 Divat és Dizájnipari pályázatok 
nyertesei számára az egyéves fenntartási időszakot követő 
eredményességi mérésnél pontot ér. 
 

A következő tanfolyam tervezett időpontja: 2023. február 
01 – március 31. 

Jelentkezési határidő: 2023. január 27. 
 

További információk a www.tmte.hu honlapon érhetők el. 
 

* * * 
 

Ismét MIR belső auditor képzés (ISO 9001:2015)* a 
TMTE-ben 

 

Képzési cél: Az ISO 9001:2015 szabvány követelményei és a 
vállalati fejlesztési célok szerint az irányítási rendszer 
koordinálására, fejlesztésére való felkészítés, valamint belső 
auditori képzés. 
 

Akiknek ajánljuk: a minőségügyért felelős vezetők, 
termelésvezetők, folyamatmérnökök, a vállalati minőségügy 
területén tevékenykedő munkatársak 
 

A résztvevők képesek lesznek az ISO 9001:2015 szerinti 
minőségirányítási rendszer  belső felülvizsgálatának végzésére, 
irányítására az ISO 19011:2018 szabvány elvárásai szerint.  
 

A résztvevők megismerik: 
– a minőségirányítási rendszer és az ISO 9001:2015 szabvány 

koncepcióját, alapelveit 
– a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését 
 képesek lesznek: 
– jelenlegi rendszerük hatékony működtetésére és fejlesztésére 
– kockázatértékelési módszer(ek) alkalmazására, és a 

kockázatok felügyeletére 
– a folyamatok teljesítményének, hatékonyságának mérésére 

alkalmas módszer gyakorlati kialakítására és bevezetésére 
– belső auditok tervezésére, elvégzésére, dokumentálására, 

fejlesztő intézkedések értékelésére. 
– A továbbképzésen való részvételhez ajánlott a saját vállalati 

minőségirányítási rendszer ismerete. 
 

3 napos képzés: MIR belső auditor képzés (ISO 
9001:2015) 
 

Időpont: 2023. január 18-20. 09.00-17.00 
 

Jelentkezési határidő: 2023. január 13. 
 

Helyszín: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
TMTE tárgyaló, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. (31-es 
kapucsengő) 
A tanfolyamon résztvevők megkapják a képzés tananyagát 
(elektronikus formában). 
 

Részvételi díj: 3 napos képzés tanfolyami+vizsga díja: 
138.000 + ÁFA (Amennyiben egy vállalkozástól 2 vagy több fő 
jelentkezik, 5% kedvezményt biztosítunk.) 
 

Tematika, további információk és jelentkezés: 
https://tmte.hu/mir-belso-auditor-kepzes-iso-90012015/ 
 

*A TMTE (Felnőttképzői nyilvántartásba vételi száma: 
B/2020/005559) ezen tréningje bejelentéshez kötött egyéb 
képzés 
 

* * * 
 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező (60 
órás) tréning* 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning 
(60 tanóra) 

A modelltervezés alapjára épülő bővített számítógépes 
tematika: 

Vektorgrafikus program kezelése 
Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel 

Modellezés-szériázás – terítékrajz-készítés (CAD) módszerei 
Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari 

szakembereknek, vállalkozásoknak 
Jelen tréning az IFKA által értékelt és minősített szakmai 

képzés, melynek elvégzése mind a GINOP-1.2.14-20, 
mind pedig a VEKOP-1.2.7-20 Divat és Dizájnipari 

pályázatok nyertesei számára az egyéves fenntartási 
időszakot követő eredményességi mérésnél pontot ér! 

 

A képzést ajánljuk: 
– modelltervezőknek, 
– szerkesztőknek, 
– ruhaipari szakképzésben résztvevő oktatóknak, 
– minden szakembereknek, aki a női és férfiruha szerkesztés-

modellezésben jártasságot kíván szerezni vagy azt magasabb 
szakmai színvonalon kívánja elsajátítani 

 

Megszerezhető ismeretek: 
– A résztvevők megismerik a modellszerkesztés alapját és 

gyakorlatot szereznek különböző alapszabásmintáinak 
kialakításában. 

– Képessé válnak egyedi méretű női vagy férfiruhák 
szabásmintáinak kialakítására divatrajzok vagy fotók alapján 
különböző méretekben, 

– A résztvevők megismerik a számítógéppel támogatott 
(vektorgrafikus), szerkesztés, gyártmányrajz és 
metszetábra készítés modellezés-szériázás – 

terítékrajz-készítés (CAD) módszereit és rendszereit 
– A képzés alapot ad a női, illetve férfiruha szerkesztő-

modellező, szériázó munkakör betöltéséhez szükséges 
követelményeknek az Európában általánosan használt 
módszer szerint 

 

Modulok: 
1. Szerkesztés vektorgrafikus rendszerrel. 
2. Modellezés vektorgrafikus rendszerrel. 
3. Szériázás számítógéppel. 
4. Saját profilnak megfelelő dokumentációkészítés 
Tervezett időpont: 2023. február – március (8 alkalom, 
péntek-szombati napok) 
 
Helyszín: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
TMTE tárgyaló, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. (31-es 
kapucsengő) 
 
Előadók: Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Nagyné dr. 
Szabó Orsolya 
 

Részvételi díj: 
TMTE tag: 114.000 Ft/fő + ÁFA 
Nem tagok: 126.000 Ft/fő + ÁFA 
Magánszemély, illetve egyéni vállalkozó részére részletfizetési 
lehetőséget (max. 3 részlet) biztosítunk. 
 

http://www.tmte.hu/
https://tmte.hu/mir-belso-auditor-kepzes-iso-90012015/
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Tematika, további információk és jelentkezés: 
https://tmte.hu/kepzesek/#egyeb-kepzesek 
*A TMTE (Felnőttképzői nyilvántartásba vételi száma: 
B/2020/005559) ezen tréningje bejelentéshez kötött egyéb 
képzés. 

* * * 
 

Felnőttképzésünket ellenőrizte a PMKH 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) 2022. évi Egységes 
Hatósági Ellenőrzési Tervében a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület - mint felnőttképzést folytató intézmény 
- is szerepelt. 2022. október 17-én Felnőttképzési Osztály 
hatósági ellenőre és a felnőttképzési szakértő végezte az 
ellenőrzést székhelyünkön. 
 
Az ellenőrzés során megvizsgálták, hogy a felnőttképzési 
tevékenységet folytató intézményünk tevékenysége megfelel-e 
a törvényben meghatározott feltételeknek. Áttekintették a 
vonatkozó elektronikus és papíralapú dokumentumokat és a 

nyilvántartásban szereplő adatok valóságtartalmát ellenőrizték. 
Gyakorlati és elméleti óralátogatásra nem került sor, miután a 
PMKH által megjelölt ellenőrzési napon nem folyt képzés. 
 
Az ellenőrzésről részletes jegyzőkönyv készült a helyszínen, 
amelyben hiányosságot nem tártak fel. A PMKH később 
postázott határozatában megerősítette, hogy felnőttképzési 
tevékenységünk a törvényben meghatározott feltételek 
betartásával működik. 
 

* * * 
 

Újabb programkövetelmények elkészítésével és 
nyilvántartásba vételével újabb szakképesítésre 

felkészítő képzések indíthatók 
 

Az OKJ-t felváltó Szakmajegyzékből (SZJ) - amely 2022-től 
érvényes változata pl. elérhető a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal honlapján - kimaradt iskolarendszeren 
kívüli képzések pótlásával, ill. újabb képzések indításával és 
végrehajtásával államilag képesítőbizonyítványt nyújtó képzés 
indítható, ha megfelelő programkövetelmény készül és ezt 
nyilvántartásba veszik.  
 

Ennek alapja, hogy a szakképzés és felnőttképzés megújítása 
elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a 
munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. A 
gazdasági növekedés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha 

a fejlesztések hatékonyság-növekedést eredményeznek, és 
ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező 
szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a 
gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes 
szakképzésre és felnőttképzésre van szükség. 
 
Ezt a rugalmasságot szolgálja többek között, hogy a szakmai 
képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem 

került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a 
megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit 
tartalmazó, a szakképzésért felelős miniszter által 
nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján indítható, 
programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig 
bárki javaslatot tehet. A programkövetelmények tartalmazzák 
egyrészt a programkövetelmény alapján szervezhető szakmai 
képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit, másrészt pedig a 
szakmai képzéshez kapcsolódó képesítő vizsga 
megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírását. 
 
A TMTE - később kialakításra kerülő - külön díjjegyzék alapján 
vállalja - a textil-, ruha- és textiltisztítópari új képzések 
programkövetelményeinek kidolgozását. Az IKK-nál (Innovatív 
Képzéstámogató Központ Zrt.) eddig nyilvántartásba vett 
programkövetelmények a „Textil-, ruha képzések”-nél: 
-Csecsemő- és gyermekruha készítő,  
-Kötöttáru-összeállító,  
-Munkaruha- és védőruha készítő,  
-Szériázó/Terítékrajz készítő,  
-Textiltisztító és textilszínező (ennél nem kizárható pl. a 
„Mosodás, vegytisztító” új képzést biztosító 
programkövetelmény kidolgozása). 
 
A 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet a programkövetelménnyé 
nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjat az alábbiakban határozza meg: 
a) nyilvántartásba vétele iránti eljárás igazgatási szolgáltatási 
díja 214 000 forint, 
b) módosítása és törlése iránti eljárás igazgatási szolgáltatási 
díja 71 000 forint. Az igazgatási szolgáltatási díjat 2022. 
szeptember 2-től a Magyar Államkincstárnál vezetett KIM 
Igazgatás 10032000-01425190-00000000 számú 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással kell 
megfizetni. 
 
Amennyiben van érdeklődés, kérjük jelezzék az info@tmte.hu  
e-mail címen részletes egyeztetés céljából. 

 

Egyéb hírek 

 
Év Vállalkozója DÍJ - 2022. 

 
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az 
idén is átadta az Év Vállalkozója díjakat. 
 
2022-ben huszonketten vehették át ez a kitűntetést, köztük 
Bogdanovics Dóra Beatrix, a kecskeméti Rose Ruhaipari és 
Szolgáltató Kft.  ügyvezetője. 
Az elismeréshez gratulálunk! 

 
* * * 

 

A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztály tájékoztatása 
az egyéni védőeszközök juttatásának szabályozásáról 

 
Aktualizálásra került az „Az egyéni védőeszközök és munkaruha 
juttatásának szabályozása” témájú kiadvány mely a 
file:///C:/Users/titka/Downloads/221219-
MV.Egyeni.vedoeszkoz.juttatas-1.pdf oldalon érhető el és 
tölthető le. 

Ingyen elvihető Mathis laboratóriumi szárító- és 
hőrögzítő berendezés 

 
Az INNOVATEXT Zrt. helyszűke miatt megválik LTF típusú 
működőképes, svájci gyártmányú Mathis Labor szárító és 
hőrögzítő berendezéstől.  
Gyártási szám: 37974  
Gyártási év: 1974  
Áramellátás: 3x380/220 V   50 Hz  

Biztosíték: 16 A  
Villamos teljesítmény:   9 kW  

Tömeg: 240 kg  
Helyszükséglet:   1000 x 1000 mm 

 
A ráma munkaidőben vagy egyeztetett időpontban elvihető az 
INNOVATEXT székhelyéről (1103 Budapest, Gyömrői út 86.). 
 
További információ kérhető a textile@innovatext.hu elektronikus 

levélcímen Verhás Tamás-tól. 

 
 

 

 A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

negyedévente megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 

 

 

Sikerekben gazdag  
boldog új évet kívánunk! 
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